PIC18F452 Mikrokontroller-programozási segédlet

Utasításkészlet:

-Jelölések:

F: Fájlregiszter címe vagy cimkéje
D: Mûvewlet eredményét hova: 0=W, 1=F
K: 8bites szám, vagy karakter ” ”között
A: Ram hozzáférés: 0=acces RAM-ban van, 1=nem.
S: Gyors ugrás: 1=fast mode, 0=nem.
N: direkt cím (16bit) vagy relatív cím (2es kompl).
W: Working regiszter (akkumulátor)
-F,d helyett lehet cimkét.
-Regiszter, regiszterbit elnevezése:
#define név cím,bitsorszám. Konstans elnevezése: név equ szám
-Alu státuszbitjei: C, DC, Z, OV, N
-Szorzáskor (elõjeletlen) a 16bites eredmény: PRODH, PRODL regiszterekben. (fix)

CPU:

-Memória: (32KB flash progmem, 1536Byte RAM, 256Byte adat-Eeprom)

Bájt
cím

Access RAM: B0 alsó fele, és B15
felsõ fele (összes SFR) bankváltás
nélkül is elérhetõ. Ha n<129 változónk
van, és a linkerre bízzuk a
helyfoglalást, akkor az ide teszi. Acces
ram: mindig elérhetõ, lapfüggetlen
címzés, 64bájt. Ehhez a paraméter=0
kell.
Lapozás:A programmemória egyben
van, de az adatmemóriát lapozni
(bankok) kell. 128 szavas bankok.
Lapozás: banksel cimke, vagy a BSRrel. (MOVLB –vel lehet feltölteni)
P.mem. (flash) írása, olvasása: Írás
(1szerre 8 bájt) elõtt törölni kell az
adott területet (64 bájt.)! A TABLAT
-regiszteren keresztül 8 bites adatok
mozgathatók a pmembõl/be. Írása
TBLWT, olvasása TBLRD. Utánuk *,
vagyis indirekt, és lehet auto
inkrement:+. Ehhez a táblapointert fel
kell
tölteni:
TBLPTRU,
TBLPTRH, TBLPTRL. Ezek
bájtonként címzik meg a prog.mem.át,
tehát 22 bittel, 8 biteket. EECON1,
EECON2 –ben kell beállítani 1-2
dolgot.

Törléskor a 64 bájtos blokk (32 szó) elejére kell pozicionálni. Utána EEPGD=1, CFGS=0, WREN=1, FREE=1 –et kell beállítani. Az EECON” be 55h-t, majd AAh-t
kell írni, majd WR bitet 1-be állítani. Az egész 2ms alatt megy végbe. Írás: elõtte törölni kell (64bájtos blokkot). Az (8 közül) elsõ bájt címével feltöltjük a táblapointert.
Majd 8 bájtot írunk a tablat-ba, auto inkrementtel. Majd EEPGD=1be, CFGS=0, WREN=1. Ezután 55h-t, majd Aah-t az EECON2-be írunk. Ezután WR=1-be. Ekkor
2ms alatt beírja a 8 bájtot, utána jöhet csak a többi 8 bájt, ha van. SFR: a speciális regiszterek, pl INTCON, TRISA…
-Stack: hardver verem van, 31es mélységû. PUSH és a POP itt is mûködik. (21bites) Státuszát jelzi a:
-Címzés: indirekt: FSR0, FSR1, FSR2 –indirekt címzõ regiszterekkel. Az LFSR utasítással lehet ezeket feltölteni
12bites konstansokkal. Pl: LFSR 2,FFFh –fsr2-t tölti fel FFFh, 12bites számmal. Direkt: (sima) bankon belül 8bit konstanssal, vagy cimkével. Címzés ezzel: az
utasításokban cím helett ezt adjuk meg: INDFn. Így az FSRn-által címzett regisztert érjük el. (Pl. indf1à az fsr1-et éri el… Az indf nem regiszter) Auto inkrement
használata: INDFn helyett POSTINCn-et írunk. Auto dekrement: POSTDECn. És még van PREINCn is. A PLUSWn használata operandusként: W-ben lévõ adattal
offszeteli az FSRn-et. Az indir. címzés bankfüggetlen.
-Rendszer beállítások: PLL ki/be kapcsolható, reset treshold szintje, WDT on/off, code protection, write protection. Ehhez a következõ regiszterek tartoznak:

-Reset: 00h. A monitorprogram 03h-ra teszi a programkezdetet, így a program elejére ORG 03h -kell.

Megszakítások:

Két megszakítási vektorcím van: 08h, 18h. ezek más prioritásúak. (08h a magasabb pri.) Global IT enable: GIE –bittel. INTCONn: általános beállítások, PIRn: flag
(kérés-jelzés), PIEn: it engedélyezések, IPRn: prioritások beállítása, hozzárendelése. A PORTB jelei lehetnek külsõ megszakításforrások.

Periféria-regiszterek:

-ADC: Az A/D átalakítás eredménye az ADRESH, és az ADRESL regiszterekbe kerül, beállítható formában (10bites). A beállítások:

Használata: Bekapcsoljuk, várunk, konverzió indít (Go/DONE=1), várunk (IT-re,
vagy csak úgy 12us-ot, vagy pollingoljuk a GO/DONE-t. ha az =1 kiolvasható), kiolvassuk.
-I/O portok: Portbit-irányok: TRISn (1=input, 0=output) Portbitek: PORTn, ahol n: A,B,C,D,E. Bitjeire hivatkozás: Rnm, ahol n az elõbbi, m a bitsorszám.
-Timerek: Timer0,1,3: Munkaregiszterei: TMRnL, és TMRnH az alsó/felsõ bájtjai. Vezérlõ regiszterei: TnCON (elõosztások, on/off, source:ext/int, 8/16bites
mód) Timer2: 8bites. Ehhez: TMR2, PR2 regiszterek. Ez a beállított PR2-ig számoz, aztán nulláz.

-Compare/capture/PWM modul: (2db van: CCP1, CCP2) 16 bites regisztere: CCPnH, CCPnL. A meglévõ számlálókat használja. Táblázatból vehetõ, hogy mikor
melyiket. PWM-hez a timer2-t használjuk, mert annak van plussz regisztere: PR2. Vezérlõ/inicializáló regisztere:
-Szinkron soros port (I2C, SPI): A kommunikáció az SSPBUF regiszteren keresztül megy. Vezérlõ regisztere: SSPCON, SSPCON2. státusz regisztere:

SSPSTAT. Az SSPADD, és az SSPCON1 az I2C üzemmódban használatosak csak. Sspadd:baud ráta vagy slave cím.

-USART: Az usart-mûködéshez a TRISC regiszter megfelelõ bitjeit a megfelelõ irányokba kell állítani, és SPEN=1 legyen. Baud ráta: SPBRG regiszterbe kell beírni
az ennek megfelelõ táblázatból vett értéket (adatlapon) . IT-t adhat, ha kiment az adat, vagy új adat érkezett. Kezelés: TXREG, RCREG
-WatchDogTimer:
-MINDEN EGYÉB AZ ADATLAPON!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Programozás:

Programfejlesztés MPLAB-bal, és programleltöltés: a PIC16F87x segédletben leírtak szerint.

Bekötés:

Downloader használata: új reset vektor=200h, új IT vektorok:
208h, 218h. A 0..200h-ban van a bootloader, így ezt ne használjuk!
Porthivatkozás: bit: PORTB,7. bájt: PORTE. Egyéb bit:
TXSTA,TXEN.
Ha egy lábat nem analógnak használunk, tiultsuk le az analóg
funkciót! (ADCON1, ADCON0)
Mindig inicializáljuk az összes portot! Így egy hibalehetõség kilõve.
Baud ráta beállítási hiba: nekem 0,16% hibára kb 50%
valószínûséggel mentek át az adatok. 0% a legjobb, ehhez spéci
kvarc kell, pl 3,686MHz.
MPASM direktívák:
ORG cím
;cím megadás
Név RES n
;n db változónak helyfogl.
;Hogy hova teszi: elõttük kell ORG
BANKSEL címke
;bankváltás
#INCLUDE név.inc ; Include fájlok. Bennük ;akármilyen asm
kód. pl. INCLUDE uCneve.inc mindigkell.
A microchip assemblere tud abszolút kódokkal dolgozni (egyszerûbb), vagy relokálható kódokkal is. Az elsõnél az MPASM .hex
fájlt állít elõ, és azt be is lehet tölteni a PICbe. A másodiknál .o
fájlokat generál, amiket a linker fûz össze, .hex-szé. A linker
felhasználhat .lib library fájlokat is, és az assemblerrel lehet
ilyeneket elõállítani.
Relokálható kódszekció: Név code kezdõcím
Relokálható RAM terület: (ezeken belül a res direktívával fogl.)
Szekcnév Udata cím
;sima változók
Náv RES n
;ezután amennyi belefér
Udata_acs=acces ramban, Idata=konstansokhoz.. Ha nincs cím,
akkor automatikus elhelyezés. Név se fontos akkor. Elhelyezés:
linker script-ben: uCtípnév.lkr
Ha más fájlból hozzá akarunk férni ezekhez: GLOBAL felsorolás.

